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== 10 ข้อควรรู้...เกี่ยวกับกองทรัสต์ AIMIRT==
----------------------------------------------------------------------------1. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรับประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า
สมัยก่อน... หากพูดถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“อสังหาฯ”) เพื่อหวังดอกผลจากค่าเช่า คนส่วนใหญ่มกั จะ
นึกถึงการเข้าซือ้ ที่ดิน หรือซือ้ อสังหาฯ เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม และอาคารสานักงาน เพื่อนาไปปล่อยเช่าต่อ
แต่ การลงทุนโดยตรงในอสัง หาฯ เหล่านี ้ จาเป็ น ต้องใช้เงิ นลงทุน ที่สูงมาก และสภาพคล่องในการซื อ้ ขาย
ค่อนข้างต่า
ต่อมา... ได้มีการลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“กองทุนรวมอสังหาฯ”) หรือ Property Fund
ที่มีการซือ้ ขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งสามารถเป็ นเจ้าของอสังหาฯ ได้
เหมือนกัน แต่ใช้เงินในการลงทุนที่นอ้ ยกว่าการเข้าซือ้ อสังหาฯ นัน้ โดยตรง ประกอบกับสภาพคล่องในการซือ้
ขายที่สงู เนื่องจากสามารถซือ้ ขายผ่านตลาดรองได้ตลอดเวลา นอกจากนี ้ กองทุนรวมอสังหาฯ ยัง มีการจ่ายเงิน

ปันผลแก่นกั ลงทุนตามเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. อีกด้วย อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมอสังหาฯ มีขอ้ จากัดในแง่
ของการลงทุนในทรัพ ย์สิ นเพิ่ม เติม การใช้เงิ นกู้ยืม และการจากัดการลงทุนเฉพาะในทรัพ ย์สินที่ตั้ง อยู่ใน
ประเทศไทยเท่านัน้
ปั จจุบนั ... ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ หรือ Real Estate Investment Trust (“REIT”) ได้เข้ามามีบทบาท
และเป็ นที่นิยมมากขึน้ เนื่องจาก REIT มีลกั ษณะที่คล้ายกับกองทุนรวมอสังหาฯ ที่สามารถซือ้ ขายผ่านตลาด
รองได้ โดยสามารถซือ้ ขาย REIT ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เหมือนซือ้ ขายหุน้ ทาให้มีสภาพคล่องในการซือ้ ขาย
สูง อีกทั้ง REIT มีขอ้ จากัดในแง่ของการลงทุนที่น้อยกว่ากองทุนรวมอสังหาฯ ทาให้มีโอกาสในการเติบโตที่
มากกว่า เช่น REIT สามารถลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง ประเภทของทรัพย์สินหลักที่สามารถ
ลงทุนมีความหลากหลายมากกว่า สามารถลงทุนในอสังหาฯ ต่างประเทศได้ สามารถกู้เงินมาลงทุนได้ใน
สัดส่วนที่สูงกว่าซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึน้ เป็ นต้น จึงเห็นได้ว่า REIT เป็ นหนึ่งใน
ทางเลือกของการลงทุนที่น่าสนใจสาหรับนักลงทุนอย่างมาก

2. REIT คืออะไร
REIT เป็ นหนึ่งในทางเลือกสาหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในอสังหาฯเพื่อรับรายได้ค่าเช่า โดยไม่จาเป็ นต้อง
บริหารจัดการทรัพย์สินเอง เนื่องจาก REIT มีทงั้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ท่มี ีความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญในการบริหาร
จัดการทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ และมีผูบ้ ริหารอสังหาฯ ที่มีประสบการณ์ในการดูแลทรัพย์สินเป็ นอย่างดี มี
หน้าที่ช่วยจัดหาผูเ้ ช่า เก็บค่าเช่า ซ่อมแซมบารุงรักษา และดูแลทรัพย์สินให้พร้อมเช่าอยู่เสมอ
โดย REIT จะนาเงินที่ได้จากการระดมทุน จากนักลงทุนไปลงทุนในอสังหาฯ ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดรับ
จากรายได้ค่าเช่า เช่น ศูนย์การค้า อาคารสานักงาน โรงแรม อาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้า อาคารคลังห้อง
เย็น รวมถึงอสังหาฯ ประเภทอื่นที่สร้างรายได้จากค่าเช่าอย่างถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่า เป็ นต้น ซึ่งเมื่อได้กาไร
จากการดาเนินงานและการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าว จึง นามาจัดสรรเป็ นผลประโยชน์จ่ายให้แก่ผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนในรูปแบบของเงินปั นผลนั่นเอง
.
3. REIT มีรูปแบบการถือครองทัง้ แบบ Freehold และ Leasehold

นักลงทุนใน REIT ส่วนใหญ่มกั จะให้ความสนใจและเปรียบเทียบเฉพาะ “อัตราเงินปั นผล” เป็ นหลัก โดยไม่ได้
คานึงถึงรูปแบบการถือครองทรัพย์สิน ดังนัน้ นักลงทุนควรทาความเข้าใจประเภทการลงทุนของ REIT ด้วย
1) ประเภทกรรมสิทธิ์ (“Freehold”) เป็ นการลงทุนโดยการซือ้ อสังหาฯ เพื่อเป็ นเจ้าของทรัพย์สินใน
อสังหาฯ ประเภทนัน้ ๆ แล้วนารายได้จากการให้เช่ามาจ่ายในรู ปแบบของเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ดังนั้น REIT ประเภทนีจ้ ึง มีอายุการลงทุนที่ไม่จากัด ซึ่งผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ REIT ได้
ลงทุน โดยมูลค่าของ REIT ประเภทกรรมสิทธิ์ ส่วนใหญ่จะมีมลู ค่าที่เพิ่มสูงขึน้ ในระยะยาว ตามการเติบโตของ
มูลค่าอสังหาฯ ที่ได้ลงทุน
2) ประเภทสิทธิการเช่า (“Leasehold”) เป็ นการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาฯ ระยะยาว เช่น 20 ปี
หรือ 30 ปี และจะนารายได้จากการให้เช่ามาจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ เนื่องจาก REIT ประเภท
นีเ้ ป็ นการลงทุนในสิทธิการเช่า ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ REIT ได้ลงทุนไป ดังนัน้ เมื่อ
เวลาผ่านไป ระยะเวลาในการหาประโยชน์ของ REIT ประเภทนีจ้ ะลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาเช่า
ส่งผลให้ REIT ประเภทสิทธิการเช่าโดยส่วนใหญ่มกั จะจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปั นผลในอัตราที่สูง
กว่า REIT ประเภทกรรมสิทธิ์
.
4. REIT มีทรัพย์สนิ หลายประเภท
นอกจากรู ปแบบการถือครองแล้ว นักลงทุนจาเป็ นต้องคานึงถึงประเภทของทรัพย์สินที่จะลงทุนอีกด้วย โดย
ประเภททรัพย์สินของ REIT ได้แก่ ศูนย์การค้า (“Retail”), อาคารสานักงาน (“Office”), โรงแรม (“Hospitality”),
ศูนย์แสดงสินค้า (“Exhibition Center”), สนามบิน (“Airport”) และกลุม่ อุตสาหกรรม (“Industrial”) เป็ นต้น ซึ่ง
อสังหาฯ แต่ละประเภทจะมีความอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป
.
5. ทิศทาง REIT หลังวิกฤตโควิด-19
ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่มีการจากัดการเดินทางของผูค้ นทั่วโลก และนโยบายการทางานที่บา้ น หรือ Work
From Home ย่อมส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งธุรกิจ สนามบิน โรงแรม
ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การค้า และอาคารสานักงาน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อ REIT ที่มีรายได้จากค่าเช่าในธุรกิจ
เหล่านี ้ อีกทั้ง ยัง ส่ง ผลกระทบต่อ ความต่อ เนื่ องในการจ่ ายผลตอบแทนในรู ป แบบของเงิ น ปั นผลแก่ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์อีกด้วย

แม้จะยังมีความไม่แน่นอนว่าโควิด-19 จะจบลงเมื่อไหร่ REIT ในบางประเภทที่ธุรกิจได้รบั ผลกระทบจากโควิด19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมมี ความจ าเป็ นที่ ต้องใช้เวลาในการฟื ้ น ฟูธุ รกิจ จนกว่าที่ปริมาณความต้องการ
(“Demand”) จะกลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนี ้ บางธุรกิจจาเป็ นต้องเผชิญกับความท้าทายจากคู่แข่งขันรายใหม่
(“Supply”) ที่เพิ่มขึน้ ในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง REIT ประเภทอาคารสานักงาน และศูนย์การค้า
โดยภาพรวม REIT ในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ค่อนข้างมาก จึงทาให้ความสามารถ
ในการสร้างกระแสเงินสดลดลง ส่งผลให้เงินปันผลต่อหน่วยลดลงหรือชะลอการจ่ายเงินปันผลออกไป อย่างไรก็
ตาม ยังมี REIT ที่สามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่นท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 และยังได้รบั ผลกระทบค่อนข้าง
จากัด อีกทัง้ ยังสามารถรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลต่อหน่วยได้เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือ REIT
ในกลุ่มอุตสาหกรรม (“Industrial REIT”)
.
6. REIT ในกลุ่มอุตสาหกรรม (“Industrial REIT”)
ด้วยจุดแข็ง ของ REIT ในกลุ่ม อุตสาหกรรม ที่มี รายได้ค่ าเช่ า จากอสัง หาฯ ในภาคอุต สาหกรรม ซึ่ง ได้รับ
ผลกระทบอย่างจากัดจากวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าที่เป็ นกลุ่มผูเ้ ช่าหลักยัง
สามารถดาเนินงานได้ตามปกติ ทาให้มีเสถียรภาพของผลประกอบการที่สงู สามารถสร้างกระแสเงินสดจาก
รายได้ค่าเช่าได้อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะ REIT ในกลุ่ม อุตสาหกรรมที่มีการกระจายตัวดี ทั้ง ประเภทของ
ทรัพย์สิน สถานที่ตงั้ และกลุม่ ลูกค้า จึงส่งผลต่ออัตราการเช่าที่ยงั อยู่ในระดับสูง ผลประกอบการที่ยงั แข็งแกร่ง
และยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่าเสมอ

7. AIMIRT คือหนึ่งใน REIT กลุ่มอุตสาหกรรมทีน่ ่าสนใจ
AIMIRT ได้ลงทุนในทรัพย์สินที่มีคณ
ุ ภาพสูง หลากหลายประเภท มีความมั่นคงและมีศกั ยภาพการเติบโตที่สงู
ประกอบกับกลุม่ ผูเ้ ช่าของ AIMIRT ที่มีการกระจายตัวอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่มีความ
จ าเป็ น พื ้น ฐาน เช่ น สารเคมี ตั้ง ต้น ที่ ใ ช้ใ นภาคอุต สาหกรรมการผลิ ต สิ น ค้า อุป โภคบริโ ภค ที่ ห ลากหลาย
อุตสาหกรรมอาหาร และการขนส่งสินค้า ส่งผลให้อตั ราการเช่าพืน้ ที่ของทรัพย์สินของ AIMIRT เต็ม 100% มา
โดยตลอดตั้ง แต่ จัด ตั้ง กองทรัส ต์ ท าให้ผ ลการด าเนิ น งานและผลประกอบการทางการเงิ น ของ AIMIRT
แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง “รายได้เพิ่ม กาไรเพิ่ม และเงินปันผลเพิ่ม”

• ปี 2561 รายได้ 175.7 ล้านบาท กาไรจากการลงทุนสุทธิ 125.5 ล้านบาท เงินปั นผล 0.7674 บาทต่อ
หน่วย
• ปี 2562 รายได้ 338.0 ล้านบาท กาไรจากการลงทุนสุทธิ 226.8 ล้านบาท เงินปั นผล 0.7664 บาทต่อ
หน่วย
• ปี 2563 รายได้ 586.3 ล้านบาท กาไรจากการลงทุนสุทธิ 397.3 ล้านบาท เงินปั นผล 0.8472 บาทต่อ
หน่วย
• ไตรมาส 1/2564 รายได้ 155.9 ล้านบาท กาไรจากการลงทุนสุทธิ 104.8 ล้านบาท เงินปั นผล 0.22
บาทต่อหน่วย
โดยในปี 2561 มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 2,517 ล้านบาท ในปี 2562 มูลค่าทรัพย์สินรวม 6,917 ล้านบาท หรือ
เติบโต 175% จากปี ก่อนหน้า และในปี 2563 มูลค่าทรัพย์สินรวม 7,486 ล้านบาท หรือเติบโต 8% จากปี ก่อน
หน้า ส่วนรายได้เติบโต 73% และ 92% ในปี 2563 และ 2562 ตามลาดับ และกาไรจากการลงทุนสุทธิเติบโต
75% และ 81% ในปี 2563 และ 2562 ตามลาดับ สะท้อนให้เห็นว่า AIMIRT มีความมั่นคงและเติบโตทัง้ ในแง่
ของการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ในทาเลยุทธศาสตร์ รายได้และกาไรที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง และที่สาคัญคือเงินปันผล
ที่สามารถจ่ายให้กับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ได้อย่างสม่าเสมอและเพิ่มขึน้ ในทุกๆ ไตรมาสอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
จัด ตั้ง กองทรัส ต์ ถื อ เป็ น REIT ที่ มี ก ารเติ บ โตของเงิ น ปั น ผลสูง ที่ สุด และโดดเด่ น ที่ สุด ของ REIT ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมในประเทศไทย
.
8. AIMIRT ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
AIMIRT หรือ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล
โกรท” คื อ หนึ่ ง ใน REIT กลุ่ม อุต สาหกรรมชั้น น าของไทย ซึ่ ง มี น โยบายการลงทุ น ในอสัง หาฯ ให้เ ช่ า ใน
ภาคอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายของประเภททรัพย์สินและมีคณ
ุ ภาพสูง ได้แก่ อาคารคลังสินค้า อาคาร
โรงงาน อาคารคลังห้องเย็น และถังเก็บสารเคมีเหลว เป็ นต้น จากจุดเริ่มต้นถึงปั จจุบนั AIMIRT มีการเติบโต
โดยการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
• วันที่ 26 ธ.ค. 2560 ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทกรรมสิทธิ์ (“Freehold”) มูลค่ารวมกว่า 2,140
ล้านบาท ในกรรมสิทธิ์บนอาคารคลังห้องเย็นและอาคารคลังสินค้าให้เช่า ประกอบด้วย อาคารคลัง
ห้องเย็น 3 ยูนิต และอาคารคลังสินค้า 1 ยูนิต จากกลุ่มบริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด
(มหาชน) (“กลุ่ม JWD”) และอาคารคลังสินค้าอีก 5 ยูนิตในโครงการ TIP 7 จากกลุ่มบริษัท ทิพย์โฮ

•

•

•
•

ลดิ ้ง จ ากัด (“กลุ่ม TIP”) ท าเลที่ ตั้ง กระจายอยู่ ใ นพื ้น ที่ จัง หวัด สมุท รปราการ สมุท รสาคร และ
ฉะเชิงเทรา
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทกรรมสิทธิ์ (“Freehold”) มูลค่าประมาณ 102 ล้าน
บาท ในกรรมสิทธิ์บนอาคารคลังห้องเย็น 1 ยูนิต ซึ่งเป็ นส่วนขยายเพิ่มเติมจากกลุ่ม JWD ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
วันที่ 9 ส.ค. 2562 การเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ของ AIMIRT ซึ่งได้เข้าลงทุนในทรัพย์สิน มูลค่าประมาณ 4,069
ล้านบาท ประกอบด้วย
o กรรมสิทธิ์ (“Freehold”) บนอาคารคลังสินค้า 4 ยูนิต ในโครงการ TIP 8 จากกลุ่ม TIP จังหวัด
สมุทรปราการ
o สิทธิการเช่า (“Leasehold”) 30 ปี ในถังเก็บสารเคมีเหลว 61 ถัง และอาคารคลังสินค้า 3 ยูนิต
ในโครงการสยามเฆมี จังหวัดสมุทรปราการ
o สิทธิการเช่า (“Leasehold”) 30 ปี ในอาคารคลังสินค้า 1 ยูนิต ในโครงการสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 20 ส.ค. 2563 ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินประเภทกรรมสิทธิ์ (“Freehold”) มูลค่าประมาณ
475 ล้านบาท บนกรรมสิทธิ์อาคารโรงงาน 10 ยูนิต ในโครงการชีวาทัย อมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง
วันที่ 22 เม.ย. 2564 ได้เ ข้าลงทุนในทรัพ ย์สิ นเพิ่ม เติม ประเภทสิ ทธิ การเช่ า (“Leasehold”) มูลค่ า
ประมาณ 123.50 ล้านบาท บนสิทธิการเช่า 30 ปี ของอาคารคลังสินค้า 1 ยูนิต ในโครงการเจดับเบิล้ ยู
ดี นวนคร จากกลุม่ JWD

.
9. AIMIRT เดินหน้าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติม หนุนรายได้และกาไรเติบโตต่อเนื่อง
AIMIRT ยังคงเดินหน้าลงทุนในทรัพย์สินกลุม่ อุตสาหกรรมเพื่อสร้างกระแสเงินสดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในทุกปี
โดยในปี 2564 นี ้ก็ เ ช่ น เดี ย วกัน เมื่ อ เดื อ น ก.พ. 2564 ที่ ผ่ า นมา AIMIRT ได้รับ มติ อ นุมัติ ก ารเข้า ลงทุน ใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติมจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้า 3 โครงการ
โดยมีผเู้ ช่าพืน้ ที่เต็ม 100% ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 2,350 ล้านบาท ประกอบด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี ้
1. กรรมสิทธิ์ (“Freehold”) บนอาคารคลังสินค้า 8 ยูนิต จากโครงการ TIP 5 และ โครงการ TIP 8 จาก
กลุม่ TIP จังหวัดสมุทรปราการ

2. กรรมสิ ท ธิ์ (“Freehold”) บนอาคารคลัง สิ น ค้า 4 ยู นิ ต จากโครงการเอ็ ม เอส แวร์เ ฮ้า ส์ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ และ
3. สิทธิการเช่า (“Leasehold”) 30 ปี บนอาคารคลังสินค้า 4 ยูนิต จากโครงการไทยแทฟฟิ ต้า จังหวัด
ระยอง
การลงทุนนีค้ าดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน ก.ค. 2564 โดยหลังจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินครัง้ นี ้ AIMIRT จะ
มี ทรัพ ย์สิ น รวมทะยานสู่หลักหมื่ นล้านบาท (ไม่ เกิน 9,983 ล้านบาท) การเข้าลงทุน เพิ่ม ของทรัพ ย์สิน นั้น
AIMIRTจะสามารถสร้างกระแสเงินสดที่เพิ่มขึน้ จากการรับรูร้ ายได้ค่าเช่านับตัง้ แต่วนั ที่เข้าลงทุนได้ทนั ที ดังนัน้
สิ่งที่นักลงทุนจะได้รบั คือ โอกาสในการรับผลตอบแทนในรู ป แบบของเงินปั นผลที่สูงขึน้ จากรายได้ค่าเช่าที่
สูง ขึน้ ของทรัพ ย์สิ น คุณ ภาพดี ประเภทของทรัพ ย์สินกลุ่ม อุตสาหกรรมที่หลากหลาย มี ความมั่นคงและมี
ศักยภาพการเติบโตที่สงู ตัง้ อยู่ในทาเลยุทธศาสตร์ท่ีกระจายความเสี่ยงได้เป็ นอย่างดี ประกอบกับกลุม่ ผูเ้ ช่าที่มี
การกระจายตัวอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตที่มีความจาเป็ นพืน้ ฐานจึงมีความต้องการเช่า
ทรัพย์สินสูงอย่างต่อเนื่อง

10. Key Takeaways
ส าหรับ นัก ลงทุน ระยะกลางถึง ระยะยาวที่ รับ ความเสี่ย งได้ไ ม่ สูง มากนัก และต้อ งการผลตอบแทนอย่าง
สม่าเสมอ มีแนวคิดการบริหารพอร์ตการลงทุนโดยเน้นผลตอบแทนในรู ปแบบของเงินปั นผลจากการถือ
ครองพอร์ตการลงทุน... REIT คือหนึ่งในทางเลือกของการลงทุนที่น่าสนใจอย่างมาก
REIT มีหลายประเภท ทัง้ ศูนย์การค้า อาคารสานักงาน โรงแรม และกลุม่ อุตสาหกรรม เป็ นต้น โดยหากมองหา
การลงทุนที่ “ความเสี่ยงต่าและผลตอบแทนสม่าเสมอ” นักลงทุนควรปรับพอร์ตการลงทุนจากหลักทรัพย์ท่ียงั มี
แนวโน้มกาไรต่า ไปหาหลักทรัพย์ท่มี ีผลการดาเนินงานดีและจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่าเสมอ
REIT ในกลุ่มอุตสาหกรรม เป็ นทางเลือกการลงทุนทีน่ ่าสนใจและโดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากสามารถ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี ้ มีเสถียรภาพกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหุน้ และ
สามารถเติบโตได้โดดเด่นและมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 เมื่อเปรียบเทียบกับ
REIT ประเภทอื่น อีกทัง้ ยังสามารถจ่ายเงินปั นผลได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม โดยนักลงทุนสามารถพิจารณา
เลือกกอง REIT ในกลุม่ อุตสาหกรรม เข้าพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้จากการลงทุน
อย่างสม่าเสมอ (Passive Income)

หากนักลงทุนท่านใดที่สนใจลงทุน ใน REIT ในกลุ่มอุตสาหกรรม AIMIRT ถือว่าเป็ นกองทรัสต์ท่ีน่าสนใจเป็ น
อย่างมาก เนื่องจากทรัพย์สินมีคณ
ุ ภาพ ตัง้ อยู่บนทาเลยุทธศาสตร์ ประเภทของทรัพย์สินมีความหลากหลาย
มั่นคงและมีศกั ยภาพในการเติบโตสูง กลุ่มผูเ้ ช่ามีการกระจายตัวอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคง และอัตรา
การเช่าพืน้ ที่ของทุกโครงการที่กองทรัสต์ลงทุนเต็ม 100% ต่อเนื่องมาโดยตลอดนับตัง้ แต่กองทรัสต์จดั ตัง้ และมี
อัตราการจ่ายเงินปั นผลสูง จัดเป็ น REIT ที่มีความเสี่ยงต่าและมีการเติบโตของเงินปั นผลสูงที่สุดและโดดเด่น
ที่สดุ ใน REIT กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทาสถิติจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่สงู ขึน้ เรื่อย ๆ ทุกไตรมาสจาก
ผลการดาเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 จ่าย 0.7674 บาทต่อหน่วย, ปี 2562 จ่าย 0.7664
บาทต่อหน่วย ปี 2563 จ่าย 0.8472 บาทต่อหน่วย และไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ่าย 0.2200 บาทต่อหน่วย
.
อย่าลืมศึกษากันนะครับ เพราะการลงทุนที่ดีเกิดขึน้ เมื่อ “เราแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและเข้าใจในสินทรัพย์ท่ีจะ
ลงทุน“ ครับ
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